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  LIEDERENBLAD 
Zondag 20 februari 2022  
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. L. Lammers 
Organist : Thom 
Thema: ‘Jezus radicaliteit onze radicaliteit’? 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 9 :1, 5,6 en 7  
1.Wij danken U, barmhartig God, 
Beschikker van ons deel en lot, 
Voor Uwe hoed' en trouwe wacht, 
Ons weer betoond in dezen nacht. 
 
5.Verlicht ons hart, dat duister is, 
Wil ons, naar Uw getuigenis, 
Doen vlieden alle kwade paân, 
En ijv'rig in Uw wegen gaan. 
 
6.Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; 
Het rijk des satans word' verstoord; 
Sterk leraars, sterk onz' overheid, 
In 't werk, door U hun opgeleid. 
 
7.Troost allen, die in nood en smart, 
Tot U verheffen 't angstig hart. 
Maak ons in tegenspoeden stil, 
Hoor ons, o God, om Jezus' wil. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek.539 (Kom, nu is de tijd) 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

  
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 

Lied 437 (LB1973) 
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

  
2.Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

  

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Wetlezing:   

          
Psalm 91 (Mijn toevlucht) Sela 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 

  
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 

  
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste 
woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 

  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
   Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 
   Bijbellezing: Lukas 14 :25-35 
 
   Kindermoment 
 

  Lied; dank u wel 
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  LIEDERENBLAD 
Gezang 430 :1,2 en 7  
1.Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 

  
2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom 
 
7.Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 
Thema: ‘Jezus radicaliteit onze radicaliteit’? 
 
Lied 939 (LB2013) 
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
  
2.U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
  
3.Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Opwek. 764 (Zegekroon)                             
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Elke muur wordt neergehaald,) 
ieder bolwerk afgebroken. ) 
U draagt de zegekroon; )4x 
U overwon, U overwon! ) 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 

-Refrein- 
                                                                                       
Elke muur wordt neergehaald,) 
ieder bolwerk afgebroken. ) 
U draagt de zegekroon; )6x 
U overwon, U overwon ) 

Zegen  
 
    
 


